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SPECIALE EDITIE!
SPECIALE EDITIE!
Beste Korenbloemlezers,
Deze ‘KORENBLOEM’ gaat dit keer van start met een voorwoord van ons raadslid en
fractievoorzitter, Liesbeth Boersen:

Beste Korenbloemlezers,
U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief ‘De Korenbloem’. Wij proberen u
hiermee zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er in politiek
Blaricum leeft. Dit keer ontvangt u een speciaal themanummer geheel gewijd
aan de Blaricumse financiën en de visie van de NBP daarop. De laatste tijd
heeft het college de raad praktisch alleen in vertrouwelijke, dus niet openbare
vergaderingen summier op de hoogte gehouden van het financiële wel en
wee van de gemeente. Informatie die wij in vertrouwelijkheid hebben
ontvangen mogen wij niet publiceren. Daarom heeft u lange tijd slechts
mondjesmaat iets over de Blaricumse financiën in onze Korenbloem kunnen
lezen. Ik heb voor u een aantal zaken die wèl in openbare stukken en in
openbare vergaderingen genoemd en/of besproken zijn op een rij gezet.
Hopelijk krijgt u hierdoor toch enigszins een beeld van de problematiek.
Zodra de vertrouwelijkheid opgeheven is zullen wij u zo spoedig
mogelijk nader informeren...
Liesbeth Boersen
Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u dan een
eenvoudig verzoekje via de E-mail naar: info@nbpblaricum.nl . Opzeggen kan altijd op
dezelfde manier.
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
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Motie NBP om OZB 2010 te bevriezen verworpen!
Hoewel de OZB in Blaricum veruit de hoogste is in de regio en Blaricum de twijfelachtige
eer toekomt de eerste plaats op de ranglijst woonlasten in Nederland in te nemen mag
van HvB, VVD, CDA en BB de OZB in 2010 nog verder stijgen. Ik concludeer dit uit het
feit dat de raad de motie van de Nieuwe Blaricumse Partij om de OZB 2010 te bevriezen
tijdens de raadsvergadering van april verworpen heeft. Alleen de NBP als indiener van de
motie wilde de OZB in 2010 niet verhogen.
Op de raadsagenda stond de kadernota, een lijvig stuk waarin de uitgangspunten voor de
begroting 2010 staan opgesomd. Omdat het college daarin geen uitspraak deed over de
hoogte van de OZB in 2010 diende de NBP de volgende motie in:

Motie behorende bij raadsvoorstelnr.2009-20
De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen d.d. 21 april 2009
Overwegende dat:



De kadernota 2010 laat zien dat er voor de jaren 2010 en 2011 op de
gemeentebegroting van Blaricum rekening gehouden moet worden
met tekorten van plus minus een half miljoen euro,



Het college uitspreekt die tekorten samen met de raad wil wegwerken
door ombuigingen te realiseren,



Blaricum de eerste plaats inneemt op de Nederlandse ranglijst
“woonlasten”,



Het OZB tarief in Blaricum veruit de hoogste is van de hele regio,



In het raadsprogramma onder het kopje “financiën” opgenomen is:
“Voor de komende raadsperiode zal voor de totale begroting sprake
zijn van het continueren van de nullijn”,

Verzoekt het college de tekorten niet op de burgers af te wentelen maar
dusdanige keuzes te maken waardoor in de begroting voor 2010 de post OZBopbrengst-woningen niet verhoogd zal worden
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de Nieuwe Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen

Een paar opvallende zaken hierbij:
- Uit mijn onderzoek naar de OZB tarieven in de regio blijkt het volgende:
----- leest u verder op de volgende pagina ----NBP:
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Het OZB tarief in Blaricum bedraagt € 116,-- per € 100.000,--, in Laren € 75,--, in Bussum
€ 44,--, in Naarden € 75,--, in Hilversum € 76,--, in Huizen € 50,--, in Muiden € 84,--, in
Weesp € 75,-- en in Wijdemeren € 76,--.
M.a.w.:

- voor een woning van € 400.000 in Blaricum betaal je € 464,-- OZB.
- voor diezelfde woning maar dan in Laren € 300,-- en in Huizen € 200,--.

November 2009 beloofde het college nog in de programmabegroting blz. 7:
“De heffingen op woningen zal zodanig moeten worden, dat er voor de
inwoners van Blaricum een verlaging van de gemeentelijke belastingdruk
kan worden gerealiseerd”.
De huidige coalitie van HvB, VVD en CDA beloofde in het coalitieprogramma 2006-2010
nog dat “voor de komende raadsperiode voor de totale begroting sprake zal zijn van het
continueren van de nullijn”.
Ik constateer dat zowel het college als de coalitiepartijen hun gedane toezeggingen
dus niet nakomen!
Elders in deze Korenbloem kunt u lezen in welk zwaar weer de Blaricumse financiën
terecht gekomen zijn, hoe groot de tekorten inmiddels dreigen op te lopen. De Nieuwe
Blaricumse Partij wil de burger hiervoor niet laten opdraaien. Wij willen daarom de
inkomstenkant van de gemeente bevriezen en de uitgavenkant verlagen. Vandaar de
motie ter voorkoming van een verhoging van OZB. Het is ons dit keer niet gelukt. Jammer,
dat geen van de andere partijen ons hierin steunden.
In november a.s. zal bij de begrotingsbehandeling, indien noodzakelijk, de Nieuwe
Blaricumse Partij wederom het initiatief nemen om een OZB verhoging te
voorkomen.
Liesbeth Boersen

Financiele positie Blaricum zeer zorgelijk
Ieder jaar vóór 1 mei moet de raad de kadernota vaststellen. De nota bevat uitgangspunten
voor de begroting van volgend jaar, schetst de financiële positie van de gemeente op dit
moment, en inventariseert “nieuw beleid” en de financiële consequenties daarvan voor
volgende jaren.
Wat het college ons in deze nota meedeelt baart ons grote zorgen.
Terwijl het college ons november 2009 liet weten dat de meerjarenbegroting voor 2010 een
overschot liet zien van € 344.000,--, blijkt er nu sprake te zijn van een tekort voor 2010 van
€ 560.000,--. Dit betekent een achteruitgang van € 900.000,-- in amper een half jaar!
Gedeeld over alle Blaricummers is dat € 100 per persoon!
----- leest u verder op de volgende pagina ----NBP:
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Natuurlijk ligt nu de vraag voor de hand: Wat is er toch gebeurd? Hoe komt het dat we
financieel gezien in zulk zwaar weer terecht gekomen zijn?
Meerdere oorzaken zijn aan te wijzen

1

Een belangrijke reden ligt in de begroting 2009 die de raad bij meerderheid in
november vorig jaar heeft vastgesteld. Alleen de Nieuwe Blaricumse Partij stemde toen
tegen de begroting met als stemverklaring: ”vanwege de risicovolle dekking”. Aan de
inkomsten kant van die begroting staan namelijk grote bedragen die weliswaar verwacht
werden, maar nog niet daadwerkelijk op de rekening van de gemeente bijgeschreven
waren. Deze bedragen zijn tot op heden voor het overgrote deel niet binnengekomen.
Van dit tot op heden virtuele geld worden echter wel de uitgaven van 2009 betaald.
Om welke bedragen gaat het dan:
- 2de tranche gemeentehuis Nederheem: € 4 miljoen.
- nog niet verkochte bouwpercelen Schapendrift (gemeentekweek) en Bergweg
samen: € 3 miljoen.
- overwinst Blaricummermeent: € 12.4 miljoen.
Het is vragen om problemen als je geld uitgeeft dat je niet hebt.

2

Een andere oorzaak ligt in het uitgavenpatroon van de gemeente:

B.v. door de inhuur van vele externe ambtenaren was er 2008/2009 een grote
overschrijding van het budget loonkosten ambtenaren. En hoewel de externe inhuur nu
sterk verminderd wordt blijken de kosten voor de ambtelijke BEL organisatie alleen al
voor Blaricum ruim € 370.000,-- structureel per jaar meer te bedragen dan begroot.
B.v de grote bouwprojecten als het Centrumplan Bijvanck kosten veel meer dan begroot.
Hierover hebben wij u reeds in de vorige Korenbloem bericht.

3

Tenslotte het grootste bouwproject: “De Blaricummermeent”:

Vele miljoenen zijn reeds geïnvesteerd en voorgefinancierd, maar er is op het moment
van het schrijven van dit artikel nog geen enkele opbrengst gerealiseerd. Het verkopen
van de grond van deelplan A aan Blauwhoed wordt steeds vooruitgeschoven, de start
van de verkoop van de eerste woningen is nog steeds niet begonnen en de aanvang van
de bouw wordt steeds uitgesteld.
Wat verschrikkelijk spijtig dat de gemeente niet geluisterd heeft naar mijn partijgenoot en
ex-raadslid Piet-Hein Oyens die er destijds bij de wethouder op aandrong de grond in de
Blaricummermeent snel te verkopen. De gemeente zou dan wel is waar op minder winst
koersen, maar niet het grote risico gelopen hebben wat nu dreigt.
Liesbeth Boersen
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NBP wil vergelijking uitgaven Laren – Blaricum
Laren heeft een veel lager OZB tarief dan Blaricum (Blaricum: € 116,-- per € 100.000,--,
Laren: € 75,--). Laren heeft veel meer voorzieningen dan Blaricum (zwembad de Biezem,
Singer, bibliotheek en sporthal). Ondanks deze twee feiten is de financiële situatie in onze
buurgemeente aanmerkelijk rooskleuriger dan die van onze eigen gemeente. En dat komt
echt niet alleen door het Postiljonterrein.
Daarom vragen wij ons steeds af: Waar blijft ons geld?
Waaraan zijn wij als Blaricum toch zoveel meer geld kwijt in vergelijking met andere
gemeenten? Wij heffen de hoogste OZB maar hebben toch financiële problemen. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de NBP in de laatste raadsvergadering een
motie ingediend om de financiën (zowel inkomsten als uitgaven) van Blaricum met die van
Laren op hoofdlijnen te vergelijken.
Ondanks het feit dat HvB woordvoerder Ben Smit het een sympathieke motie vond, werd
deze NBP motie helaas alleen door BB, het CDA en uiteraard door de NBP zelf gesteund.
Daarmee werd de motie verworpen met 7 tegen 4 stemmen.
De tekst van de motie luidde:

Motie behorende bij raadsvoorstel nr.2009-20
De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen d.d. 21 april 2009,
Overwegende dat
- De kadernota 2010 laat zien dat er voor de jaren 2010 en 2011 op de
gemeentebegroting van Blaricum rekening gehouden moet worden met tekorten
van plus minus een half miljoen euro,
- Het college in diezelfde kadernota uitspreekt dat de hier weergegeven
meerjarenontwikkeling onwenselijk is,
- Het OZB tarief in Blaricum € 116,-- per € 100.000 bedraagt en daarmee veruit de
hoogste van de regio is (Laren € 75,--, Bussum € 44,--, Naarden € 75,--, Hilversum
€ 76,--, Huizen € 50,--, Muiden € 84,--, Weesp € 75,--, Wijdemeren € 76,--).
- De financiële situatie in b.v. Laren rooskleuriger lijkt te zijn ondanks het
gehanteerde lagere OZB tarief,
- Het college aangeeft met de raad in gesprek te willen om tot ombuigingen te
komen,
- Als je je als raadslid steeds weer afvraagt waaraan wij als Blaricum toch zoveel
geld kwijt zijn in vergelijking met andere gemeenten,
----- leest u verder op de volgende pagina -----
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- Om de bij het vorige gedachtestreepje gestelde vraag te kunnen beantwoorden
vergelijkingscijfers duidelijkheid zullen kunnen brengen,
Verzoekt het college om voordat de ombuigingssessies starten op functieniveau een
financieel overzicht te geven tussen Blaricum en Laren. Hieruit zullen grofmazige
resultaten komen. Met de hele raad kan daarna besproken worden op welke cijfers
nader ingezoomd zal moeten worden. Met het alsdan verkregen materiaal kunnen de
ombuigingssessies vruchtbaarder zijn.
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens de Nieuwe Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen

Wij begrijpen niet dat HvB en VVD deze motie wegstemden. Binnenkort moet de hele raad
aan tafel om te beoordelen op welke gebieden Blaricum kan bezuinigen. Dat kan volgens
ons pas echt goed als je vergelijkingsmateriaal hebt hoe andere, gelijksoortige gemeenten
met hun geld omgaan. Het begint er nu toch echt op te lijken dat een idee van de oppositie
al bij voorbaat door de meerderheid van de coalitie weggestemd wordt. Wat ons betreft,
een gemiste kans.
Liesbeth Boersen
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